
Інформаційний лист 
27.06-28.06.2020 

«Замки Тернопільщини» 

Тур «Замки Тернопільщини та Файне місто» 

  

1 День 27.06.20 
06:45 виїзд з м. Києва. 
У програмі дня: 
13:00 Комплексний обід   
- Збараж замок  
 Оглядова екскурсія містом. 
 18:30 Поселення у готель «Глобус».  
Вільний час у місті. 
 
2 День: 28.06.20 
 У програмі дня: 
07:50 – 08:30 Сніданок у готелі. Виїзд.  
- Скалатський замок 
 - Огляд Вишнівецького палацу   
Виїзд в Кременець. 
13:00 – 14:00 Комплексний обід у м. Кременець 
(100грн./ос.). 
 Екскурсія містом Кременець.  
17:00 – виїзд із Кременця. 
23:30 Орієнтовний час повернення до Києва. Кінцева 
зупинка ст. м. Академмістечко.  
 
Примітки. Вказаний час є орієнтовним та може змінюватись під 
час поїздки. 
Місця в автобусі розподіляються згідно повної оплати 

КЕРІВНИК ГРУПИ  
  ТАМАРА 

тел. 050 145 00 39 
* Номер дійсний з дати 

виїзду 

АВТОБУС 
 
  

Збір групи  
27.06.2020 о 06:40  

м.Київ, ст.м. Академмістечко, 
біля Novus  справа, (вихід з платформи метро в 
«хвіст» потяга,  потім направо і наліво –  
вихід на вулицю) 
 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО 

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ 

066-374-07-54 
* у екстрених випадках у дежурному 

режимі  Заповіді поведінки туриста в автобусі: 
- Автобус прямує за визначеним маршрутом і графіком. Приходьте 

вчасно на посадку та під час зупинок; 
- В автобус сідаючи – ставтеся до нього, як до дому свого )). Бережливо 
ведіть себе з обладнанням його, не псуйте, не ламайте; 
-Під час поїздки забороняється: палити, вживати спиртні напої, продукти 
харчування, які мають специфічний запах або можуть зіпсуватися, 
розлитися, протекти, зіпсувати ваші речі або салон автобусу; 
користуватися різким парфюмом, голосно розмовляти та пересуватися 
по салону під час руху автобусу.  

 

ПРОГРАМА ТУРУ 

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102 
(044)383-32-78, (067)005-99-55 

anga.ua 

Що радимо мати з собою: 
- Парасольку / дощовик на випадок 
негоди 
- Powerbank або додаткові пристрої для 
підзарядки телефонів 
- Снеки / вода для швидких перекусів 
Що потрібно мати з собою: 
Паспорт (оригінал) 
Індивідуальні ліки 
Захисну маску, антисептик 

• Транспорт по маршруту 
• Проживання в готелі  
• Харчування:  

1 день – обід  
2 день – сніданок 

• Екскурсійний та 
адміністративний супровід 

• Вхідні квитки:  
• Скалатський замок - 30грн/дор 
• Збаразький замок 80 грн/дор; 
•  Вишнівецький палац 80 грн/дор; 

Кременецький замок – 10грн/дор 
• Особисті витрати; 
• Додаткове харчування (обід в м. 

Кременець 100 грн.) 

Mercedes 
 Sprinter 


